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land - bag mig, når jeg ønsker alt godt for
dig og din familie i fremtiden.

Tommy Larsen
Det lysner derude! Selv om det endnu
føles koldt og lidt sne endnu ses i småklatter er foråret kommet. Vintergæk og
erantis er for længst gået i blomst, påskeliljerne er ved at springe ud i gult flor og
det ses at tulipanerne trodser den let
frosne jord for at fortælle os, at nu –
endelig – er det blevet vår.
For ØSDC betyder forårets komme, at der
er holdt generalforsamlinger i kredse og
hovedforening. Bestyrelsesmedlemmer er
gået ud og nye er kommet ind. Til jer der
nu har besluttet at holde en pause i
bestyrelsesarbejdet, skal der lyde en stor
tak for jeres indsats. Vi befinder os i
øjeblikket i squaredansens bølgedal,
hvilket bestemt ikke har gjort bestyrelsesarbejdet til nogen let opgave.
Nye er heldigvis kommet til. Til jer, der nu
skal ind og gøre en indsats for ØSDC og
squaredansen, vil jeg først sige tillykke
med valget og velkommen til arbejdet. Jeg
er sikker på. at I vil føle jer velkomne i
kredsen og at I vil finde glæde i arbejdet.
En særlig tak skal lyde til John Nygaard.
Du har været en stor støtte for ØSDC i
mange år. I 8 år har du været bestyrelsesmedlem og de sidste 4 har du været
formand og brugt alle lejligheder til at
præge udviklingen såvel i klubben, som i
de fora, hvor ØSDC er repræsenteret. Du
har bevaret modet, vist vejen og forsøgt
flere former for nyskabelser; også selv om
der har været stor danseglæde med en
stagnerende tilslutning på både medlemsog arrangementssiden. Jeg er sikker på,
at jeg har alle ØSDC’s medlemmer – og
mange squaredansere ud over det ganske

Også Janni Thye har valgt at udtræde af
bestyrelsen. Janni har ligeledes været
medlem i 8 år og du har i al den tid, jeg
har kendt dig været ØSDC en god
sekretær. Tak for din indsats. Janni
forsvinder dog ikke helt fra det organisatoriske arbejde, idet hun er valgt som
kredsformand i Tilst. Så Janni: Tillykke
med valget.
Som det ses andet sted i dette blad, skal
der være ekstraordinær generalforsamling
den 23/4, hvor der skal tages stilling til nye
vedtægter for ØSDC samt vælges 2
medlemmer til bestyrelsesposter, som det
ikke lykkedes at få besat på den ordinære
generalforsamling.
I forbindelse med den ekstraordinære
generalforsamling vil bestyrelsen invitere
jer på en medlemsdans. Forhåbentlig
bliver vi rigtig mange.
Om en god måneds tid er dansesæsonen
forbi. Men vær opmærksom på, at en ny
starter allerede sidst i august. Hvis du vil
orientere dig om undervisningstiderne, så
besøg ØSDC’s hjemmeside, hvor du også
kan finde oplysninger om arrangementer.
Og lad mig så slå et slag for årets Sommerfestival, der finder sted lørdag den 24.
juni fra kl. 13 – 21 på Tirsdalens Skole i
Randers. Det vil være dejligt, hvis du
deltager og vi i øvrigt bliver mange flere
dansere fra ØSDC, der deltager i klubbens egne arrangementer. Lad os mødes
i en square. Det koster så lidt og det er så
muntert.
Fremtidige klummer vil være mere fremadrettede. Denne – min første i dette blad vil jeg slutte med at ønske alle en rigtig
god sommer.
Med squarlig hilsen
Tommy Larsen

Nyt fra Bestyrelsen
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Bestyrelsen har arbejdet lidt med indkøb af fleecetrøjer med klublogo og hvor der vil
blive mulighed for at få sit navn på. Herom senere.
Det sidste bestyrelsesmøde handlede mest om den nylig afholdte generalforsamling..
Det var så mit sidste spagfærdige indlæg som sekretær i bestyrelsen, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige tak til alle dem, jeg har siddet sammen med i
bestyrelsen i de 8 år jeg har haft hvervet som sekretær. Det har været 8 lærerige år,
hvor man er kommet godt ind på livet af bestyrelsesmedlemmerne. Bølgerne har til
tider gået højt, men altid endt med en god stemning. Det har også givet mig et rigtig
godt indblik i klubarbejde, og jeg synes det er lidt ærgerligt, at det er så svært at finde
nye til posterne i bestyrelsen.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at rette en speciel tak til John for de mange
år, vi har siddet sammen i bestyrelsen. Du har lagt et kæmpe stykke arbejde i klubben
og hvis jeg kender dig ret, kan du nok ikke helt slippe den. Du har været god til at
holde ro og orden under møderne. Du haft kontakten til vore callere til klubbens store
arrangementer, du og Inger har ofte haft dem boende og I er blevet holdt oppe om
natten for at underholde dem. Du har sørget for flyer til vores arrangementer. Ja
sådan kunne jeg blive ved. Tak for godt samarbejde. Vi ses i en square.
Janni Thye

Velkomst til vores nye formand.
På klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts fik klubben ny formand,
nemlig den tidligere næstformand Tommy Larsen, så han er ikke helt ubekendt med
arbejdet i bestyrelsen. Jeg håber du for en god tid som formand og husk nu, de plejer
at blive siddende en årrække. Tommy er også vores webmaster, så det er da lidt
praktisk. Endvidere sidder Tommy jo både i klubbens PR-udvalg samt
Strukturudvalg.
Janni Thye
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Nyt fra arrangementsudvalget
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Forårsfestivallen er vel overstået og hvor var det dejligt at se, at mange af vore egne
dansere havde fundet vejen til Hadsten. Vejret var koldt og bidende, men inden for
var det varmt og sjovt. En tak til de hjælpere der kom og gav en hånd med under
opstilling og oprydning, kagebagning m.v. Alting er nemmere, når der er hænder nok.
Der er kommet et nyt medlem af arrangementsudvalget, Frits Nielsen. Vi vil gerne
byde dig hjertelig velkommen og din første arbejdsopgaver var netop
forårsfestivallen, som du løste til ug. Vi håber på mange gode samarbejdstimer
fremover.
Nu skal man jo ikke sådan fremhæve nogle frem for andre, men dog vil jeg sige tak
til Annita og Kirsten. Det var dem der havde stået og lavet den dejlige gryderet, der
blev solgt til dansere lørdag aften. Det var de ikke så ringe til.
Næste arrangement i klubben er sommerdansen den 24. juni med Bronc Wise og
Johnny Preston. Dansen foregår i Randers på Tirsdalsskole. Se flyer.
Endvidere Horse Fair i Hammel den 2. september 2006.
Janni Thye
Formand for arrangementsudvalget

Ordinær generalforsamling
Jeg havde jo æren af at være referent til klubbens ordinære generalforsamling, men
på grund af tidspres på arbejde har jeg ikke fået udfærdiget dette endnu, men kan dog
kort orientere om, at formandens beretning var fyldestgørende, regnskabet så knap så
godt ud. Der var et lille underskud, der blev fremlagt nye vedtægter, der dog skal
vedtages endelig på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 23. april
2006. Indkaldelse følger. Det var heller ikke muligt at få valgt ny bestyrelse, hvorfor
dette også skal ske på den ekstraordinære generalforsamling.
Og så lige en opsang
Der var kun 23 dansere til stede til den ordinære generalforsamling. Kun 4 – 5
stykker af disse sad ikke på en udvalgspost i forvejen. Er man da så lige glad med
klubben, at man end ikke gider møde op til generalforsamlingen, eller var det blot
fordi, der skulle vælges nye ind i bestyrelsen????
Janni Thye
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Forslag til vedtægter for Østjysk Square Dance Club
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Østjysk Square Dance Club (forkortet ØSDC).
Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid
valgte klubformand.
§2
Stiftelsesår og navneændringer
Klubben startede undervisning 20.02.1989, under navnet ”Hjorths
Square Dance.”
Senere samme år ændredes navnet til ”Midtjysk Square Dance.”
I 1992 ændredes navnet til ”Midtjysk Square Dance Club.”
I 1996 ændredes navnet til det nuværende ”Østjysk Square Dance Club,”
i daglig tale forkortet til ØSDC.
§3
Foreningens formål
ØSDC’s formål er at fremme interessen for Modern Western Square
Dance ved:
• at støtte kredsene i deres daglige arbejde
• at forestå undervisning i programmer, hvor kredsene ikke kan
mønstre et bæredygtigt hold
• at afholde klub- og dansearrangementer
• at samarbejde med danske og udenlandske klubber og forbund
• at virke som et naturligt mødested for klubbens medlemmer
• at medvirke til at der i klub og kredse er en sportslig, social og
kulturel atmosfære
• at udlåne udstyr til kredsene
• at uddanne callere
• at uddele et klubblad mindst en gang årligt
§4
Foreningens medlemmer
Som medlem af ØSDC optages enhver, der anerkender foreningens
formål og vedtægter.
Man kan være medlem på følgende måder:
• ved at modtage undervisning i en af ØSDC’s kredse
• ved at modtage undervisning forestået af ØSDC
• som passivt medlem
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Ethvert medlem er forpligtiget til at betale det til enhver tid af
generalforsamlingen godkendte kontingent, som for medlemmer af
kredsene opkræves sammen med undervisningsafgiften.
Kontingent fra øvrige medlemmer opkræves af klubbens kasserer.
Et medlem slettes såfremt vedkommende er i mere end 1 måneders
restance.
ØDSC’s hovedbestyrelse kan ekskludere ethvert medlem, der
misligholder bestemmelserne i disse vedtægter eller i øvrigt ikke lever
op til almindelige adfærdsnormer. Eksklusionen skal godkendes på den
næstfølgende generalforsamling.
§5 ØSDC’s kredse
ØSDC er formeret i følgende kredse:
• Gjern kreds
• Hadsten kreds
• Hammel kreds
• Hinnerup kreds
• Randers Square Dance Forening
• Silkeborg kreds
• Århus Omegn kreds
Enhver kreds under ØSDC er forpligtiget til at arbejde for ØSDC’s
formål og øvrige af generalforsamlingen godkendte beslutninger.
Endvidere skal kredsen videresende det for ØSDC opkrævede
klubkontingent til klubkassereren.
Såfremt en kreds på en kredsgeneralforsamling beslutter at udmelde sig
af ØSDC eller at ophøre med undervisning, deponeres kredsens aktiver
på en særlig konto i ØSDC med henblik på at genstarte kredsen senere.
Kredsens administration overgår samtidig til ØSDC’s forretningsudvalg.
Efter 2 år kan generalforsamlingen beslutte, at kredsen nedlægges og
dens aktiver endeligt overgår til ØSDC.
Hvis der i et lokalområde opleves at være interesse for squaredans, kan
ØSDC være initiativtager til oprettelse af en ny kreds og medvirke med
vejledning og praktisk støtte indtil kredsen får udarbejdet egne
8
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vedtægter og valgt en funktionsdygtig bestyrelse. Vedtægterne skal
godkendes af et flertal i Hovedbestyrelsen.
Såfremt en squaredanserklub ansøger om optagelse som kreds i ØSDC,
kan optagelse først ske efter at ØSDC’s Generalforsamling har godkendt
ansøgningen og kredsens vedtægter.
Kredsenes vedtægter skal mindst indeholde de punkter, som er godkendt
på ØSDC’s generalforsamling.
ØSDC’s bestyrelse skal til enhver tid være opdateret med de enkelte
kredses gældende vedtægter.
Enhver kreds kan ekskluderes af ØSDC, såfremt kredsen misligholder
bestemmelserne i disse vedtægter eller i øvrigt ikke lever op til de for
squaredansen skrevne og uskrevne etiske regler.
§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er ØSDC’s højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned.
Såfremt der til generalforsamlingen er forslag om vedtægtsændringer,
skal disse fremgå af indkaldelsen.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for klubbens virksomhed i
det kommende år.
5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af
medlemskontingent for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget således:
På lige årstal vælges klubformand og sekretær
På ulige årstal vælges næstformand og kasserer
Hvert år vælges 1 suppleant.
Alle valg er 2-årige.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9. Eventuelt
10.Afslutning.
9
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Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i ”Klubbladet” med angivelse af tid og sted.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt. 5, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før for generalforsamlingen.
Som hovedregel træffes alle beslutninger på generalforsamlingen ved
simpel stemmeflerhed. Undtaget herfra skal
• forslag om ændring af disse vedtægter
• forslag om optagelse af lån og
• forslag om klubbens opløsning
godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger hvor 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for. Der må højest være 45 dage
mellem de 2 generalforsamlinger.
Såfremt blot et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig
afstemning.
Stemmeret har enhver, der senest 1. februar forud for
generalforsamlingen, har betalt kontingent og/eller andet økonomisk
mellemværende med ØSDC eller en af ØSDC’s kredse og som er fyldt
16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra hovedbestyrelsen udnævne
et medlem til æresmedlem for at have udført en hæderværdig indsats for
squaredans i almindelighed og ØSDC i særdeleshed.
Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af
formand, dirigent og referent.
Ekstraordinær generalforsamling med relevant dagsorden afholdes:
• når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
• når hovedbestyrelsen finder anledning til det.
• når det skriftligt begæres af 25 af klubbens medlemmer.
• når det i øvrigt kræves iflg. disse vedtægterne.
Der gælder samme regler for afvikling af ekstraordinære som ordinære
generalforsamlinger.
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§ 7 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget: klubformand,
næstformand, kasserer og sekretær, som er valgt på generalforsamlingen
samt en repræsentant fra hver af ØSDC’s kredse.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af klubben. I
det daglige ledes klubben af forretningsudvalget under ansvar overfor
hovedbestyrelsen.
Klubformanden tegner foreningen udadtil, og kan ikke have andre
lønnede tillidshverv i ØSDC.
Såfremt et medlem forlader bestyrelsen i utide, indtræder en suppleant.
Hovedbestyrelsesmøder indkaldes af klubformanden mindst en gang
hvert kvartal.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når klubformanden eller
klubkassereren samt et flertal af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer er
til stede.
Hovedbestyrelsen fastlægger politikker og strategier for hvordan alle
ØSDC’s enheder (klub, kredse, udvalg, medlemmer) skal samarbejde
om at forfølge klubbens formål.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg. Der deltager som
hovedregel mindst et hovedbestyrelsesmedlem i hvert af udvalgene. Alle
udvalg arbejder efter retningslinier og budgetter besluttet af
hovedbestyrelsen.
Sekretæren tager referat af alle hovedbestyrelsesmøder. Referatet
opbevares efter godkendelse i hovedbestyrelsen hos klubformanden.
Alle hovedbestyrelsesmedlemmer modtager kopi af referatet.
Forhandlinger i hovedbestyrelsen er fortrolige, mens de trufne
beslutninger frit kan refereres. Medlemmerne orienteres om væsentlige
beslutninger i klubbladet.
11
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§8
Regnskab og budget
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et omhyggeligt og
overskueligt klubregnskab til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på den
årlige generalforsamling.
Klubkassereren foretager budgetopfølgning 4 gange om året i
månederne juni, september, december og marts. Resultatet forelægges
skriftligt for hovedbestyrelsen.
Klubkassereren fører en af hovedbestyrelsen autoriseret kassebog
understøttet af attesterede bilag.
Klubkassereren modtager klubbens indtægter og afholder alle de af
hovedbestyrelsen godkendte udgifter. Beløb over kr. 2.500 skal
attesteres af klubformanden.
Klubkassereren udbetaler som hovedregel alle beløb elektronisk hvorfor
kassebeholdningen kun kortvarigt må overstige kr. 1.000.
Klubkassereren modtager hvert år i marts og november måneder en
opgørelse over antallet af medlemmer i de enkelte kredse. Antallet er
afgørende for afregning af medlemskontingent for kredsenes
medlemmer og for afregning til øvrige interesseorganisationer.
§9
Opløsning af klubben
Opløsning af ØSDC kan kun ske efter bestemmelserne i §6. Såfremt en
generalforsamling beslutter at opløse klubben, indkalder
hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse senest 45 dage efter den første
generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beslutning om opløsning af Østjysk Square Dance Club
3. Beslutning om fordeling af klubbens aktiver i forhold til
medlemstallet til de kredse, der evt. fortsætter som selvstændig
klub.
4. Valg af 2 eksekutorer
12
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5. Afslutning
Disse vedtægter træder i stedet for klubbens hidtidige vedtægter og er
endeligt vedtaget på generalforsamlingen, den 24. marts 2006 og på den
ekstraordinære generalforsamling, den 23. april 2006.
Underskrives af den valgte formand, generalforsamlingens referent og
dirigent.

Forslag til tillæg til vedtægter for Østjysk Square Dance Club
Pkt. 1 Kredsens navn og hjemsted
Kredsens navn er Østjysk Square Dance Club XX kreds.
Kredsens hjemsted er XX-by i XX kommune
Pkt. 2 Kredsens formål
Kredsens formål er at udbrede kendskabet til squaredanse, at
gennemføre undervisning og træning i ”Modern Western Square
Dance”, at rekruttere og fastholde nye medlemmer.
Pkt. 3 Myndighed og bestyrelse
Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af mindst formand, kasserer,
sekretær samt et passende antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ethvert medlem af kredsen, der ikke er i restance, har stemmeret og er
valgbar til bestyrelsen.
Valg af kredsbestyrelse, suppleanter og revisor fortages på
generalforsamlingen.
Formanden eller næstformanden indtræder som fast medlem af ØSDC’s
hovedbestyrelse.
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Pkt. 4 Regnskab og budget
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et omhyggeligt og
overskueligt regnskab, samt at der udarbejdes et budget som skal
godkendes på den årlige generalforsamling.
Regnskabsperioden er 1. januar – 31. december.
Kassereren fører medlemsprotokollen og udarbejder holdlister med
navne, adresser og telefonnummer for hvert enkelt hold.
Medlemskontingent til ØSDC indbetales senest 1. marts og 1. november
i regnskabsåret.
Pkt. 5 Rettigheder og pligter
Enhver rettighed til navn og logo tilhører ØSDC og kan kun anvendes
efter aftale med ØSDC.
Kredsen samarbejder med ØSDC og ØSDC’s øvrige kredse på områder,
hvor det findes hensigtsmæssigt.
Pkt. 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en tidligere
generalforsamling har besluttet det, eller når det skriftligt begæres af
25% af kredsens medlemmer.
Pkt. 7 Kredsens ophør
Såfremt kredsen beslutter at ophøre, skal reglerne i ØSDC’s vedtægter,
§5 følges.
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Forårets og sommerens arrangementer omkring det Østjyske område
Kontakt selv dansenes arrangører for detaljer!

Generalforsamlingsdans
ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
DIN klub!
Søndag d. 23. april, kl. 13 – 17
Kernehuset, Hovvej, Hadsten
MS – PL – A1
Klubcallere

DANISH CONVENTION 2006
Frederikshavn SDC, New Friends SD
9. / 10. / 11. juni, 19 - 22 / 13 - 22 / 10 - 15
Arena Nord, Rimmens Allé 35, Frederikshavn
Se Convention-flyeren for detaljer

(Ekstraordinær generalforsamling fra kl. 15)
Join Hands, Jail House Dance
Fr. 28. / Lø. 29. april, 18:30 - 21 / 14 - 21
Forum Horsens, Langmarksvej 53
MS45 - MS / MS - PL - A1 - A2
Lone Blume (DK) & Lars-Inge Karlsson (DK)
Kun lørdag også: Nils Trottman (D)
Kontakt: Birthe, 75 60 18 30

Djurs SDC, Forårsdans
Lø. 6. maj, 13 - 21
Rosmus Skole, Bispemosevej 5
MS45 - MS - PL - A1
Lone Blume, Leif Broch, Einar Sølvsten
& Mathilde Vinter

Jet Roberts (USA), Dave Wilson (S),
James Wyatt (GB), Bjørn Andersson (DK),
Birthe Madsen, Lotte Vangsgaard, Leif Ekblad
(S), Christian Wilckens, Tommy P. Larsen
Kontakt: Juan, 98 48 19 93; Arne, 98 46 18 71

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
Sommerfestival
Lø. 24. juni, 13 - 21
Tirsdalens Skole, R. Hougårds Vej 50, Randers PL A1 - A2 - C1 i to haller
Johnny Preston (USA), Bronc Wise (S)
Kontakt: Bent, 86 85 36 97; Janni, 86 24 78 81

Kontakt: Mogens, 86 38 64 74; Poul Erik, 86 33 46 87

ØSTJYSK SDC (Hadsten Kreds), Søndagsdans
14. maj, 13 - 17
Hadsten Skole, Hadbjergvej 12
M53 - M - P - A1
Einar Sølvsten, Ib Rasmussen
Kontakt: Lisbeth, 86 98 23 37

Weekend med Square Dans
Ebeltoft Strand Camping
Fr. 11. / lø. 12. / sø. 13. august;
18:30 - 21.30 / 12:30 - 17.30 / 09:00 - ??
Nordre Strandvej 23, Ebeltoft
MS - PL
Einar Sølvsten, Mathilde Vinter, Tom Mortensen
Kontakt: 86 34 12 14

Sydjysk SD, Fyn SDC, Bredballe SD,
Join Hands, Wild West SD: 5-Klubdans
Lø. 20. maj, 13 - 21
Bramdrupdam Hallerne, Bramdrupskovvej 110,
Kolding (dans i 3 haller)
MS45 - MS - PL - A1 - A2
Paul Bristow (GB), Einar Sølvsten,
Lars-Inge Karlsson
Kontakt: Egon, 75 53 10 15

Østjysk SDC, Midtjysk SD, Salten SD:
Bornholmertræf - Åben venskabsdans
Lø. 27. / Sø. 28. maj, 13 - 21 / 10 - 15
Rønbækskolen, Ådalsvej 100, Hinnerup
Lø.: MS - PL - A1 - A2 / Sø.: PL - A1 - A2 - C1
Ian McConnell (GB), Ebbe S. Hansen, Morten
Vang, Ib Bendtsen & Klubcallere
Kontakt: Inger (ØSDC), 86 84 11 67; Ritta (MjSD),
86 98 65 22; Pia (SSD), 75 75 65 12

ØSTJYSK SQUARE DANCE CLUB
12th Horse Fair Dance
Lørdag d. 2. september
Skovvangsskolen, Minervavej 3, Hammel
MS - PL - A1 + Open Air Dance
Calleraftaler er endnu ikke på plads,
Men reservér allerede nu dagen!
Kontakt: Bent, 86 85 36 97; Janni, 86 24 78 81

Hedens Square Dancers
Septemberdans på Heden
Lørdag d. 9 september, 13 – 21
Østre Skole, Jyllandsgade 10, Ikas
MS45 - MS - P - A1
James Wyatt (GB), Christian Manly,
Bent Husted & Oda Daniel
Kontakt: Tommie, 97 52 90 36; John, 97 25 09 10

Orientering/Nyhedsbrev nr. 63

Invitation til hyggeligt samvær og Square Dance i
Kristi Himmelfartsferien 25. – 28. maj 2006
Østjysk Square Dance Club, Salten Square Dancers og Midtjysk Square Dance
har den store glæde at invitere jer til det traditionsrige Kr. Himmelfartsferie-træf.
Da kredsen er blevet udvidet med Salten Square Dancers, er arrangementerne
torsdag og fredag lagt i Them og omegn.
Lørdag og søndag danser vi i Rønbækskolen i Hinnerup.
Torsdag den 25. maj: Arrangement for gæster og værtsfamilier
Kl. 18 - 22 Velkomstparty med spisning og dans i Them medborgerhus, hvor klubberne er
værter ved spisningen. Øl og vin til maden kan købes.
Square dance til klubcallerne.
Fredag den 26. maj: Udflugt og fredagsdans
Kl. 10 - 14 Udflugt med guide for gæster og klubbens medlemmer, i området nær Hampen Sø.
Vi mødes kl.10,00 ved Skovridergården Palsgårdsvej 9, der er ved at blive renoveret
til museum. Vi regner med at spise vores medbragte mad kl. ca. 12,00
Det fælles arr. slutter ca. kl. 14,00 Påklædning og fodtøj til skovtur
Kl. 19 -22

Square dance for klubbernes medlemmer i Them medborgerhus til klubcallere.

Lørdag den 27. maj: Åben dans for alle på Rønbækskolen i Hinnerup
Square Dance til den fantastiske engelske caller Ian McConnell samt klubcallerne
K. 13 - 21
Morten Vang, Ebbe Steen Hansen og Ib Bendtsen
Niveau: Mainstream - Plus - A1 - A2.
Der kan bestilles middag (2 retter). Pris kr. 80,- .
Lørdag og søndag kan der købes burgerboller, kaffe/te, kage og drikkevarer til
klubpriser.
Søndag den 28. maj: Åben dans for alle på Rønbækskolen
Kl. 10 - 15 Square Dance ved de samme callere som om lørdagen.
Niveau: Mainstream - Plus - A1 - A2 - C1
Kl. ?

Afsked og hjemrejse.

Tilmeldingskupon - afleveres i klubben senest 1. maj 2005
______ Fredag danseafgift à kr. 40,- incl kaffe og kage
______ Lørdag danseafgift à kr. 90,______ Søndag danseafgift à kr. 70,______ Lørdag/søndag danseafgift à kr. 120,______ Middag à kr. 80,- bestilles senest 15. maj
Inger Fogh Madsen ØSDC
tlf. : 86841167
Mail: ifoghm@mail.dk
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Callere/undervisere i ØSDC
Tom Mortensen, (tam@mb.au.dk)
Risskov, Århus, Tlf. 8621 9785

Bent R. Husted, (bent.caller@os.dk)
Østergårdsvej 16, Voel, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8685 3697, (mob. 2872 7595)

Arrangementsudvalget
Carsten Nielsen, (cnielsen@adr.dk)
Hulvejen 95, 9530 Støvring.
Tlf. 9837 4430, (mob. 2094 4844)

Annita Fejerskov, (annita@paradis.dk)
Slesvigvej 14, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8722 3466

Ib Rasmussen, (zoomzoom@ofir.dk)
Norgesvej 52, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 2337 (mobilsvar!)

Anni Valente, (anni@dionvalente.dk)
Bærmosehøjen 8, 8380 Trige
Tlf. 8623 1532

Leif Broch, (leif.broch@jubiimail.dk)
Æbleparken 20, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 9458

Bent R. Husted, (se under callere)
Frits Nielsen, *Ingen e-post!
c/o Stendalen 165, 8850 Bjerringbro
Tlf. 2280 1799

Lilly Hauberg - Linedance instruktør,
Højager 116, 8530 Hjortshøj
Tlf. 8674 1980

Inger Fogh Madsen, (ifm@get2net.dk)
Østergårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg.
Tlf. 8684 1167

Morten Lajer Thye, *Ingen e-post!
Florasvej 17, 8462 Harlev J
Tlf. 8691 0747 (Mob. 2534 0854)

Janni Thye, (pj.thye@stofanet.dk)
Fejøvænget 18, 8381 Tilst.
Tlf. 8624 7881

Peder Pedersen, (anniegp@mail.dk)
Randersvej 38, Galten, 8370 Hadsten.
Tlf. 8698 2151

Kirsten Nikolajsen, (kiben@mail.tele.dk)
Teglgårdsparken 44, 8882 Fårvang.
Tlf. 8687 1383; (mobil: 2262 1827)
Lisbeth Holtz, (lisbeth_holtz@hotmail.com)
Egevænget 21, 8382 Hinnerup.
Tlf. 8698 5624
Vibeke Johansen,
(square-vibeke@johansen.mail.dk)
Nyvangsvej 221.th. , 8900 Randers.
Tlf. 8642 5374

Øvrige callere blandt klubbens medlemmer:
Ebbe Steen Hansen,
(eshukh@vip.cybercity.dk)
Hinnerup, Tlf. 8698 7932
Hans Jørgen Bugge, (hajbu@tdc.dk)
Horsens, Tlf. 7564 3536

PR-udvalget
Tommy Larsen (se under bestyrelsesformand).
Jørgen Møller, Sportsvej 5, 8883 Gjern; tlf.
8687 5821. E-post: safemoll@post.tele.dk.
Gunnar K. Nielsen, Holmstruphøjvej 121, 8210
Århus V; tlf.8624 5162. E-post: gunnar.kurt.nielsen@mail.tele.dk.
Bent R. Husted, (se under callere).
Peder Pedersen (se under callere).

Ib Bendtsen, (piaib@post.tele.dk)
Bryrup, Tlf. 7575 6512
Karen K. Pedersen, (kak@pedersen.mail.dk)
Vellev, Ulstrup, Tlf. 8646 3627
Marthine Stærke Hansen *Ingen e-post!
Lyngby, Trustrup, Tlf: 8633 4128
(Mob: 2849 3380)

Ændringer til denne side sendes i god tid til
Bent R. Husted (se callerlisten ovenfor)!!
Revideret 01-04-2006

Poul Bojesen, (pb@danvent.dk)
Selling, Hadsten, Tlf. 8691 4020
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UNDERVISNINGS- og DANSEPLAN andet halvår 2006

I øjeblikket kendes planerne for efterårets danseundervisning og -træning ikke i detaljer af redaktionen, men kredsbestyrelserne opfordres til,
at planlægge efterårsprogrammet i god tid, så det kan komme med i det
nummer af ”Orientering/Nyhedsbrev”, der udsendes pr. post til alle registrerede medlemmer i august måned. Deadline for stof til det nummer
er 1. august 2006.
Foreløbigt forventes det, at klubbens Advanced- og Challengehold fortsætter med
hhv. A2-indlæring (19:00 - 20:20) og C1-rutinedans (20:30 - 21:50) på Bavnehøjskolen i Hadsten om torsdagen.
Gjernkredsen danser videre med indlæring af begynderprogrammet om onsdagen 18:30 - 19:55 og A1-rutine 20:05 - 21:30. Vi starter den 6. september. Hvis
der er nogen, der har bekendte, der har lyst til at prøve at lære square dance, så
snakker vi om mulighederne for ny-indlæring de første aftener - tag bare jeres
venner med til en prøve! Kontakt caller/bestyrelse for yderligere informationer.
Hadsten Kreds har i foråret haft undervisning og hyggedans i Mainstream og
Advanced (A1/A2) på Bavnehøjskolen, det
forventes, at de fortsætter hhv. mandag og
torsdag! Spørg jeres sædvanlige
undervisere (se andetsteds i bladet) eller
kredsbestyrelsen for yderligere oplysninger.
I Silkeborg Kreds danses der p.t. Plus og
Plus / Advanced-intro om tirsdagen på
Nordre Skole. Det forventes, at dansetræning starter igen den 5.september, men
kontakt din caller eller kredsbesytrelsen for
nærmere informationer.
Århus Omegn har i foråret mest danset om
tirsdagen. Det forventes, at programmet
fortsætter! Line Dance om tirsdagen 18:30 20:00 med Lilly Hauberg som instruktør og
Square Dance fra 20:15 - 21:45 med Morten
Thye som caller.
HVIS DU KUNNE TÆNKE DIG, AT PRØVE HVORDAN DANSEN GÅR I EN
ANDEN KREDS, ER DU ALTID VELKOMMEN TIL AT KIGGE IND!
Ændringer til danseplanen skal sendes til
Bent Husted i god tid (se under callere)!
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Vigtige adresser i Østjysk Square Dance Club:
(Callere og udvalg findes andetsteds i bladet)
Klubbens bestyrelse:
Tommy Larsen, Formand
E-post: proces@stofanet.dk

Runevej 19

8210 Århus V

8624 3882

Næstformandsposten er p.t. ubesat
Jytte Christensen, Kasserer
E-post: jytte@christensen.mail.dk

Infanterivej 9

st.tv.

8900 Randers

8642 3864

Sekretærposten er p.t. ubesat

Kredsformænd:
Jens Guldmann, Gjern/Hammel
E-post: kguldmann@os.dk
Lisbeth Rasmussen, Hadsten
E-post: zoomzoom@ofir.dk
Preben Jensen, Hinnerup
E-post: plusext@mail.dk
Thorkild Christensen, Randers
E-post: tc1950@jubii.dk
Britta Thorsø, Silkeborg
E-post: njogbt@get2net.dk
Janni Thye, Århus Omegn
E-post: pj.thye@stofanet.dk

Lyngvej 28, Svenstrup

8450 Hammel

8696 3261

Norgesvej 52

8370 Hadsten

8698 2337

Søndermarken 20, Søften

8382 Hinnerup

8698 7284

Druevej 14

8900 Randers

8642 2649

Anemonevej 8

8600 Silkeborg

8682 9874

Fejøvænget 18

8381 Tilst

8624 7881

Kredsbestyrelser: (Kredsenes formænd er angivet under klubbestyrelsen med kredsnavn!)
GJERN & HAMMEL (p.t. er Hammelkredsen hvilende):
Kurt Jørgensen, Næstformand
Bjarupgårdsvej 29, Mollerup 8600 Silkeborg
8684 1209
Aase Jørgensen, Kasserer
Lyngvej 14, Svenstrup
8450 Hammel
8696 5059
HADSTEN:
Ingeborg Kjær, Næstformand
Leif Brandes, Kasserer
Eva Terkildsen
Aksel Rasmussen
Preben Hansen

-Strandbyvej 30
Engvej 6
Engvej 22
Mergelvang 8, Dalbyover

--8240 Risskov
8382 Hinnerup
8382 Hinnerup
8970 Havndal

8698 9458
8617 5887
8698 7765
8698 5785
8647 3310

HINNERUP (hvilende kreds):
Aksel Rasmussen, Næstformand
Gurli Jensen

Engvej 22
Søndermarken 20, Søften

8382 Hinnerup
8382 Hinnerup

8698 5785
8698 7284

RANDERS (hvilende kreds):
Susanne Petersen, Kasserer

Nørrebrogade 58

8900 Randers

8641 0448

SILKEBORG:
Hans Jørgen Pedersen, Næstfmd.
Kirsten Clausen, Kasserer
Edith Kristensen
Hanne Storgaard

Højmarkstoften 90
Skovrodsvej 49
Skovvej 15
Skovrodsvej 24

8600
8670
7442
8680

8680 4944
8695 1575
86865505
8689 2418

ÅRHUS OMEGN:
Lis Mossing
Sven Hansen
Bent Andersen

Klokkerbakken 48
Klokkerbakken 48
Holmstrupgårdsvej 31

8210 Århus V
8210 Århus V
8220 Brabrand

8615 5958
8615 5958
8624 4630

Materielforvalter: (Scenematerialer, værktøj, div. udstyr)
Bjarne Vester
Galten Hedevej 14

8370 Hadsten

8698 1977

Musikanlæg: (Hiltons, og højttalere)
Peder Pedersen
Randersvej 38, Galten

8370 Hadsten

8698 2151

Silkeborg
Låsby
Engesvang
Ry

(Rettelser til denne oversigt sendes til Bent Husted - se callerlisten for kontaktoplysninger.) Opdateret 28. marts. 2006
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